
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na grudzień 
 

I Mikołajkowe zabawy 
- wprowadzenie dzieci w radosny nastrój oczekiwania na niespodzianki grudnia; 
- zapoznanie z postacią biskupa Świętego Mikołaja; 
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;  
 

II Domowi ulubieńcy 
- poznanie wybranych zwierząt domowych - nazwa, wygląd, sposób poruszania się, 
upodobania; 
- poznanie potrzeb zwierząt domowych oraz ich roli w życiu człowieka; 
- nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt; 
- przestrzeganie zasady nie podchodzenia do obcych zwierząt; 
   

III Święta tuż - tuż 
- poznamy zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia; 
- wdrażanie dzieci do okazywania innym dobroci,  
- przygotowanie uroczystego spotkania  Wigilijnego; 
- nauka kolęd i piosenek świątecznych; 
 
 

Przygotowanie do nauki czytania 
- doskonalenie sprawności narządów mowy poprzez zabawy ortofoniczne i 
ćwiczenia artykulacyjne; 
- dzielenie słów na sylaby; 
- powtarzanie słów lub krótkich tekstów z zachowaniem podanego rytmu, tempa, 
oraz właściwej intonacji; 
- odtwarzanie rytmów: klaszcząc, tupiąc, uderzając palcem o kubeczek, itp.; 
- dostrzeganie różnic i podobieństw na obrazkach; 
- słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu 
literackiego; 
  

Przygotowanie do nauki pisania 
- nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów 
innej osoby w czasie zabawy; 
- chwytanie drobnych przedmiotów – zbieranie klocków, koralików; 
- nawlekanie korali, guzików na żyłkę; 



- układanie klocków w jednej linii ( tworzenie prostych układów rytmicznych) 
- przypinanie klamerek do tektury; 
- zbieranie i wrzucanie drobnych elementów do pojemników; 
- utrwalanie sposobów poprawnego posługiwania się pędzlem, kredką, 
nożyczkami; 
- lepienie z plastoliny, ciastoliny; 
- uzupełnianie elementów obrazka, rysowanie po śladzie; 
 

Kształtowanie pojęć matematycznych 
- rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych; 
- odwzorowywanie układu figur geometrycznych; 
- rozszerzanie zakresu liczenia - posługiwanie się nazwami liczebników głównych i 
porządkowych; 
- porównywanie długości i używanie określeń: długi - dłuższy; krótki - krótszy; 
- wyszukiwanie klocka większego (mniejszego) od tego, który jest w dłoni; 
- tworzenie zbiorów (obrazki, słowa), np. ubrania, artykuły sportowe, zabawki; 
- wykluczanie elementu ze zbioru po odkryciu zasady zbudowania klasy; 
 
 


